
 

 

 รายงานการประชุม 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๔ (ตาก)  

 ครั้งที ่3/๒๕61 

เมื่อวันที ่ 29 ตุลาคม  2561  เวลา 13.3๐ น. 

ณ หอ้งประชุมศูนย์ฝกึอบรมที่ 5 (ตาก) 

ต าบลป่ามะม่วง อ าเภอเมอืง จังหวัดตาก 

------------------------ 

ผู้มาประชุม 

1. นายสุพจน์ ภูร่ัตนโอภา ผูอ้ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)

2. นางสาวเตือนใจ ประทุมมา รักษาการ ในต าแหน่ง ผอ.ส่วนอ านวยการ 

3. นายฐิติ ตระกูลเลิศรัตน์ ผอ.ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้    

4. นายจรีะ ทรงพุฒิ ผอ.ส่วนจัดการป่าชุมชน  

5. นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

6. นายสุทธิศักดิ์   ก้อนแก้ว ผอ.ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 

7. นายมณีโชติ ฉกรรจศ์ลิป์ แทน ผอ.ส่วนโครงการพระราชด าริฯ   

8. นายธรรมนูญ เนื่องพุก ผอ.ศูนย์ป่าไม้ตาก 

9. นายเสน่ห์ นวลส ี ผอ.ศูนย์ป่าไม้ก าแพงเพชร 

10. นายอรัญ อรุณแจ้ง แทน ผอ.ศูนย์ป่าไม้สุโขทัย 

11. นางสาวสมรัก เจนดี ส่วนอ านวยการ  

12. นางสาวฉันทนา มีลักษณ์ ส่วนอ านวยการ   

13. นางสาวภญิญารัตน์ ชยาภรณ์ ส่วนอ านวยการ 

14. นางรัชนีกร จันทนป ส่วนอ านวยการ 

15. นางสาวสุภาพ เทศด ี ส่วนอ านวยการ 

16. นายเทศา พสกภักดี ส่วนจัดการที่ดนิป่าไม้ 

17. นายสมศักดิ์ ตะเภา ส่วนจัดการป่าชุมชน 

18. ว่าที่รอ้ยตรีค าใส บ ารุงภักดี ส่วนจัดการป่าชุมชน 

  หัวหนา้สถานีวัฒนวิจัยลานสาง จ.ตาก 

19. นายฉัตรชัย ปันแก้ว ส่วนจัดการป่าชุมชน 

20. นายมนตรี ปลูกปัญญา ส่วนจัดการป่าชุมชน 

 

-ฉบบัร่าง- 

21. นายสมจติร... 
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21. นายสมจิตร ตะเภา ส่วนป้องกันรกัษาป่าและควบคมุไฟป่า 

22. นายพลพจน์ แสนเมอืง ส่วนป้องกันรกัษาป่าและควบคมุไฟป่า 

  หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.18 (ผาลาด)  

  หน.สายตรวจฯ สายที่ 1 ชุดที่ 2     

23. นายคัมภรี์ รู้คุณ ส่วนป้องกันรกัษาป่าและควบคมุไฟป่า 

24. นายนพดล สมศรี ส่วนป้องกันรกัษาป่าและควบคมุไฟป่า 

  หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.25  

 (ทรัพย์สมบูรณ์) 

25. นายสมเกียรติ เยอเจริญ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 

26. นายนพดล สามกองาม ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 

27. นายสนธยา วงษ์เมือง ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 

28. นางสาวปภัสรา ขวัญมา ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า   

29. นายอริย์ธัช โภคินภัทรนันต์ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 

30. นายลัทธิ โพธิสาร ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 

31. นายธงชัย รสสุขุมาลชาติ ส่วนโครงการพระราชด าริฯ   

32. นางสาวกาญจนา ศรเทียน ศูนย์ป่าไม้สุโขทัย 

33. นายด ารง มันทะติ ศูนย์ป่าไม้ก าแพงเพชร   

34. นายสาหยุด   จบีโจง แทน หน.หนว่ยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.1  

 (ม่อนกระทิง) 

  แทน หน.หนว่ยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.3  

  (แมต่ะวอ) 

35. นายวรกิจ โตจ าเรญิ หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.2 (ขะเนจื้อ)  

  หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.20 (แม่ต้าน) 

  หน.สายตรวจฯ สายที่ 1 ชุดที่ 1    

    หน.ชุดปฎิบัติการป่าไม้บ้านหว้ยปลากอง  

36. นายอภิวัฒน์ นาคเปรม หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.4 (แม่อุสุ)  

  หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.14 (แมเ่งา) 

 

 

 
/37. นายวิโรจน์… 

สาวกวิภัทร... 

... 
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37. นายวิโรจน์ ธิการ หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.5 (หว้ยไม้แป้น)

หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.29 (ยางใหญ่)

หน.หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนฯ ป่าแม่ระมาด ที่ 26 

   หน.ชุดปฎิบัติการป่าไม้บ้านปรอผาโด้ 

  หน.ชุดปฎิบัติการป่าไม้บ้านแมกุ่หลวง 

38. นายฉันทวัสส์  อิ่มเนย    หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.6 (ร่มเกล้า) 

หน.ชุดปฎิบัติการป่าไม้บ้านหว้ยแล้ง 

หน.หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ระมาด  

39. นายไสว ตุ้ยดา หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.8 (แมล่ะเมา)  

  หน.หนว่ยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.27 (มิตรภาพ) 

40. นายคงฤทธิ์ อินรัญ หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.9 (แม่จะเรา)  

  หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.26 (กูเตอร์โกล) 

  หน.ชุดปฎิบัติการป่าไม้บ้านวังผา 

  หน.หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแมส่อด  

41. นายสิทธิพล วงศว์ิฑรูย์วัฒนะ หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.๑0 (ท้องฟ้า) 

42. นายสุรเชษฐ ธรรมชัย หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.๑๑ (แม่สลิด) 

43. นายณรงค์ คงปาน หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.๑6 (เด่นไม้ซุง) 

44. นายก้องกิตติพัศ พิชัยณรงค์ หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.22 (โป่งแดง)   

  หน.หน่วยส่งเสริมควบคุมไฟป่าตาก 

45. นายสว่างวงษ์ เจนอักษร หน.หนว่ยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.24 (วังเจ้า) 

  หน.ชุดปฎิบัติการป่าไม้บ้านป่าไม้บ้านประดาง-

  วังก์เจ้า   

46. นายทวีป ยุหลง หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สท.1 (ศรีสวรรค์) 

47. นายฐานันดร   สอนสา หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สท.2 (บ้านใหม่) 

  หน.ชุดปฏิบัติการป่าไม้บ้านสุเม่น   

48. นายอนวัช ลิปิกรโกศล หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สท.3 (ลานหอย) 

  หน.ชุดปฎิบัติการป่าไม้บ้านป่าเขาหลวง 

  หน.สายตรวจปราบปรามสายที่ 2 ชุดที่ 2 

49. นายนพพงศ์ บุญชูดวง หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สท.7 (หว้ยทรวง)  

 

/50 นายนิเวช… 

สาวกวิภัทร... 

... 
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50. นายนิเวช จอมประเสริฐ หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สท.๘ (หว้ยไคร้)  

51. นายสุพร จังกินา หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สท.๙ (หนองยาง)  

52. นายสราญรมย์ หอมนาน หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สท.๑1 (แมเ่ทิน) 

  หน.หนว่ยป้องกันรักษาป่าที่ สท.12 

 (ดอนระเบียง)    

53. นายวัฒนา ผันน้อย หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กพ.1 (น้ าดิบ) 

  หน.สายตรวจปราบปรามสายที่ 2 ชุดที่ 1  

54. นายมานะ   ภาระการ   หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กพ.2 (โกสัมพี) 

                                 หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กพ.4 (หนองเตาอิฐ) 

55. นายเสกสรรค์                กันโต หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กพ.3 (ไตรตรึงษ์) 

  หน.หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าก าแพงเพชร 

56. นายมนตรี ค าประเสรฐิ หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กพ.5 (ปางมะค่า) 

57. นายนพรัตน์ ขวัญแสน หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กพ. 6 (น้ าดิบมะพร้าว) 

  หน.ชุดปฎิบัติการป่าไม้บ้านป่าเขาเขียวป่าเขาสว่างฯ 

58. นายประจักษ์   สุวรรณเดช หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กพ.7 (เขาวังเยี่ยม)   

59. นายพิภพ สีด า แทน หน.หนว่ยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสุโขทัย 

60. นายศักดิ์สิทธิ์ ขยายเสียง หน.สถานเีพาะช ากล้าไม้จังหวัดตาก 

61. นายพิสษิฐ์ สอนไว หน.สถานเีพาะช ากล้าไม้จังหวัดสุโขทัย.  

62. นายศิริศักดิ์ ทนงรบ หน.สถานเีพาะช ากล้าไม้แม่สอด 

63. นายสมบูรณ์   พรหมปัญญา   หน.หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าสงวนฯ  ป่าประดางและ 

        ป่าวังก์เจา้ ที่  5 

64. นายวัชรินทร์   เหล่าโก้ก   หน.หนว่ยฟื้นฟูฯ ป่าสงวนฯ ป่าแมร่ะมาด ที่ 18 

65. นายพิพัฒน์ เกตุดี    หน.หนว่ยฟื้นฟูฯ ป่าสงวนฯ ป่าแมร่ะมาด ที่ 4 

66. นางสาวภาวิณี อริยะกุลวงศ์   หน.หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าสงวนฯ  ป่าแม่ระมาด ที่  1 

67. นายอนุวัฒน์   จันทสิทธิ์   หน.หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าสงวนฯ ป่าแม่สอด ที่ 10 

68. นายอ านาจ   แดงละอุ่น   หน.หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าสงวนฯ ป่าแม่สอด ที่ 17 

69. นายสมคะเน   ปิยนลินมาศ   หน.หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าสงวนฯ ป่าคลองขลุงและป่า

        คลองแม่วงก์ที่ 1 จ.ก าแพงเพชร  

70. นายประพาย  แก่นนาค   หน.สถานีวนวัฒนวิจัยก าแพงเพชร   

 

/พนักงาน.. 
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พนักงานราชการ 

71. นางนพภาภรณ์  เลิกสายเพ็ง           ส่วนอ านวยการ 

72.  นางสาวจริัชญา   ก าแพงแก้ว  ส่วนอ านวยการ 

73. นายบรรเจดิ  วันฟั่น   ส่วนอ านวยการ 

74. นางสาวภคพร  จุลสราญพงษ์  ส่วนอ านวยการ  

พนักงานจ้างเหมา  

75. นางสาวสุชาดา  จันตะวงศ์  ส่วนอ านวยการ 

ผู้ไม่มาประชุมเน่ืองจากติดราชการ, ลาป่วย, ลาพักผ่อน และลาอื่นๆ   

1. นายเอกพร กันโต ผอ.ส่วนโครงการพระราชด าริฯ   

2. นายชาติชาย   ชื่นบาน    ผอ.ศูนย์ป่าไม้สุโขทัย 

3. นายยุทธ   กุณา    ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ 

4. นายอลงกรณ์    โพธิ์พนม   ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้    

5. นายไพรัช   เสือลือ    ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้    

6. นายวิภัทร   ชาวนาผล   ส่วนจัดการป่าชุมชน  

7. หน.หนว่ยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.1 (ม่อนกระทิง) 

    หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.3 (แมต่ะวอ) 

8. หน.หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสุโขทัย 

9. หน.สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดก าแพงเพชร 

10. หน.หนว่ยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนฯ  ป่าแม่สอด ที่ 6,8,13, 

11. หน.หนว่ยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนฯ  ป่าท่าสองยาง ที่ 1,10,12 

12. หน.หนว่ยฟื้นฟูฯ ป่าสงวนฯ ป่าแมร่ะมาด ที่ 1,3,4,6,7,8,14,21,24 

13. หน.หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าสงวนฯ ป่าแมก่ลองและป่าอุ้มผาง ที่ 6 จ.ตาก 

14. หน.หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าสงวนฯ ป่าแมส่ิน ป่าแมส่าน และป่าแม่สูงฝ่ังซ้าย ที่ 12 จ.สุโขทัย 

15. หน.หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าต้นน้ า จ.ตาก ที่ 2/7 

16. หน.ศูนย์วจิัยผลติผลป่าไม้สุโขทัย   

17. หน.หนว่ยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสุโขทัย  

เริ่มประชุมเวลา  13.30. น.  

ระเบียบวาระก่อนการประชุม 

 

 
/ส่วนจัดการ... 
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 ส่วนจัดการป่าชุมชน 

- พีธีมอบโล่รางวัลประกวดโครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน”  ประจ าปี พ.ศ.2561 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 

1.รางวัล “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ระดับจังหวัด ได้รับโล่รางวัลระดับจังหวัด พร้อมเงิน

สนับสนุนการอนุรักษ์ป่าชุมชนรางวัลละ 25,000 บาท ได้แก่  

จังหวัดตาก  

- ป่าชุมชนบ้านปากร้องห้วยจี้ หมู่ที่ 1 ต าบลตากออก อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

  จังหวัดก าแพงเพชร 

- ป่าชุมชนบ้านใหม่นาบ่อค า หมู่ที่  10 ต าบลนาบ่อค า อ าเภอเมือง จังหวัด

ก าแพงเพชร   

จังหวัดสุโขทัย  

 - ป่าชุมชนบ้านหนองบัวค า หมู่ที่ 7 ต าบลตลิ่งชัน อ าเภอบ้านด่านลานหอย 

จังหวัดสุโขทัย  

2.รางวัล “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ระดับชมเชย ได้รับโล่รางวัลระดับชมเชย พร้อมเงิน

สนับสนุนการอนุรักษ์ป่าชุมชนรางวัลละ 10,000 บาท ได้แก่  

จังหวัดตาก  

- ป่าชุมชนบ้านป่ายางตก หมูท่ี่ 1 ต าบลย่านร ีอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 

จังหวัดก าแพงเพชร 

- ป่าชุมชนบ้านใหม่เขานิยม หมู่ที่ 7 ต าบลพรานกระต่าย อ าเภอพรานกระต่าย 

จังหวัดก าแพงเพชร   

จังหวัดสุโขทัย  

 - ป่าชุมชนบ้านรุกขมูล หมูท่ี่ 7 ต าบลทุ่งเสลี่ยม อ าเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

- ประธานกล่าวเปิดประชุม แนะน าตัวผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 

(ตาก) เนื่องในโอกาสเข้ารับต าแหน่งใหม่ และได้ด าเนนิการตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   

1. เรื่องการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประมาณเดือน

ธันวาคม ในทุก ๆ ปี ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญ ขอแจง้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการให้พร้อมในทุก ๆ ด้าน 

โดยจะมีการไปตรวจเยี่ยมหน่วยงานต่าง ๆ ทางอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก จึงขอแจ้งให้ทราบ โดยให้

จัดเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ หากพบว่ามีปัญหาจะได้ช่วยกันแก้ไขได้ทัน 

/2. เรื่องโครงการ... 

 

 

 



- ๗ - 
 

 

 

2. เรื่องโครงการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลที่ดินแห่งชาติ (คทช.) เป็นเรื่องที่มี

ความส าคัญ โดยจะมีการประชุมสัญจรเพื่อซักซ้อมแนวทางโครงการน าร่องที่จังหวัดเชียงใหม่ และจะได้น ามาใช้

เป็นแนวทางของส านักฯ 4 (ตาก) เช่น โครงการน าร่องที่อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 

3. การปฏิบัติงานในพื้นที่รับผดิชอบ หากพบว่ามีปัญหาไม่ว่าจะเป็นคดีรายใหญ่ และกรณี

ที่เป็นข่าว ขอให้แจ้งผอ.ส านักฯ หรือผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่ารับทราบ โดยให้

เน้นความรวดเร็ว ถูกต้องและแมน่ย า จงึขอแจง้ให้ผู้ปฏิบัติได้รับทราบเพื่อใช้ปฏิบัติตอ่ไป 

         4. แจ้งให้ส่วนอ านวยการจัดท ารูปแบบการรายงานข้อมูลและกิจกรรมต่าง ๆ ของ

หน่วยงานในสังกัดของส านักฯ (One Page) โดยใหก้ าหนดวันที่ เวลา  และผู้จัดท าข้อมูลนั้น เพื่อจะได้จัดท า

เป็นรายงานแจ้งให้กรมป่าไม้ทราบต่อไป 

5. การปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ ขอให้หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงานหมั่น

สอดส่องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาในสังกัด ให้ปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องและอยู่ในระเบียบวินัย มิให้มี

การกระท าผิดกฎหมายใด ๆ ซึ่งปัจจุบันระบบสื่อสาร เช่นการใช้โทรศัพท์ในระบบโซเช่ียลต่าง ๆ มีความ

รวดเร็ว จงึขอก าชับให้เจ้าหนา้ที่ทุกท่านปฏิบัติงานอย่างระมัดระวัง และยึดมั่นในความถูกต้องให้มากที่สุด 

6. การจัดท าข้อมูลพื้นฐานของตนเองในพื้นที่รับผิดชอบ ขอให้ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานใน

พื้นที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน โดยระบุจ านวนพื้นที่ป่าสงวนฯ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจใช้รูปแบบของ

โครงการจัดที่ดินท ากินใหชุ้มชนตามนโยบายรัฐบาลที่ดินแห่งชาติ (คทช.) น ามาเป็นข้อมูลของหน่วยงาน มีแผนที่

แสดงจุดพิกัดต่าง ๆ จึงขอแจ้งให้เจ้าหนา้ที่ปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมประจ าเดือนของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่  ๔ (ตาก) ครั้งที่ 

2/๒๕61  เมื่อวันที่  27  กันยายน  ๒๕61 

          - ไม่มีการแก้ไข 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมประจ าเดือนของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)  ครั้งที่ 2/2561

เมื่อวันที่  27 ก ันยายน  ๒๕61 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องติดตามผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการและมติที่ประชุมประจ าเดือนของ ส านักฯ 

๔ (ตาก) ครัง้ที่ 2/๒๕61เมื่อวันที่ 27 กันยายน ๒๕61   

  - ไม่มีวาระติดตาม   

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 

 

 
/ระเบียบวาระที่ ๔... 

 

 

 



- ๘ - 
 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องที่แจง้ให้ที่ประชุมทราบ 

 ส่วนอ านวยการ  

นางสาวเตอืนใจ  ประทุมมา  นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ รักษาการในต าแหน่งผูอ้ านวยการส่วนอ านวยการ 

มีเรื่องแจง้ให้ที่ประชุมทราบ คือ 

 1. หนังสือส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ที่ ทส 1617.1(3)/8367 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 

2561 เรื่อง รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แจ้งให้

ทุกส่วนและศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์ ส่งสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2561 พร้อม

ส่งไฟล์รายงานผลฯ ใหส้ านักฯ ทราบภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เพื่อรวบรวมรายงานกรมป่าไม้ต่อไป 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 ส่วนจัดการที่ดนิป่าไม้ 

นายฐิต ิ ตระกูลเลิศรัตน์   นักวิชาการป่าไม้ช านาญการพิเศษ ท าหน้าที่ผูอ้ านวยการส่วนจัดการที่ดนิป่าไม้ 

-ไม่มี 

มติท่ีประชุม  รับทราบ   

 ส่วนจัดการป่าชุมชน 

นายจรีะ  ทรงพุฒิ นักวิชาการป่าไม้ช านาญการพิเศษ  ท าหน้าที่ผูอ้ านวยการส่วนจัดการป่าชุมชน 

-ไม่มี 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

นายนฤพนธ์  ทิพย์มณฑา  นักวิชาการป่าไม้ช านาญการพิเศษ  ท าหน้าที่ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและ

ควบคุมไฟป่า 

มีเรื่องแจง้ให้ที่ประชุมทราบ คือ 

 1. การด าเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันไฟป่า ช่วงนี้เป็นช่วงที่จะต้องเตรียมการการป้องกัน

ไฟป่า ในช่วง 60 วันอันตราย ปัญหาเกิดจากการเผาป่าเพื่อท าเกษตรกรรม ซึ่งทุกฝ่ายให้ความสนใจ จึง

ขอให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานท าความเข้าใจกับประชาชนเพื่อป้องกันการเผาในพื้นที่ให้มากที่สุด โดยเร่งท า

การประชาสัมพันธ์หา้มมใิห้เกิดไฟป่า เพื่อมใิห้เกิดจุด Hot sport  เพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผา่นมา  

 2. รายงานสรุปผลสถิตคิดี ประจ าเดือนกันยายน 2561 ดังนี้       

 2.1. จังหวัดตาก จ านวน 6 คดี ผูต้้องหา 1 คน ยึดไม้กระยาเลยท่อน  3 ท่อน ปริมาตร  

1.26  ม.๓ ของป่า 3 คดี บุก 363 หัว น้ าหนัก 1,224 กก. จ านวน 6 ถุง พืน้ทีป่่าถูกบุกรุก จ านวน 27- 0- 

11  ไร ่ท าการตรวจอายัด สิง่ปลูกสร้างยกพืน้สองช้ัน (หอ้งน้ า) ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.37 เมตร 

/จ านวน ๑... 

 

 

 



- ๙ - 
 

 

 

จ านวน 1 หลัง เต้นท์ผ้าใบเชื่อมต่อกับสิ่งปลูกสร้างยกพืน้ ขนาดกว้าง 4.60 ม.๓  ยาว 9.60 ม. จ านวน 1 หลัง 

และเต้นท์ผ้าใบเชื่อมต่อกับสิง่ปลูกสร้างยกพืน้ ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 8.50 ม.๓ จ านวน 1 หลัง 

 2.๒. จังหวัดสุโขทัย จ านวน  6 คดี ผู้ต้องหา 3 คน จ านวน ยึดไม้สักท่อน 45 ท่อน 

ปริมาตร  2.28 ม.๓ ไม้สักแปรรูป  110 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร  2.09.ม.๓ ไม้กระยาเลยแปรรูป 12 แผ่น/

เหลี่ยม ปริมาตร  0.36 ม.๓ อุปกรณ์การกระท าผดิ รถ 2 คัน อื่น ๆ  18 ชิน้ พืน้ที่ป่าถูกบุกรุก จ านวน 29- 1- 

73  ไร ่

 2.๓. จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน  2 คดี  ยึดไมส้ักทอ่น 11 ท่อน ปริมาตร  0.63 ม.๓  

มติท่ีประชุม  รับทราบ   

 ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 

นายสุทธิศักดิ์  ก้อนแก้ว  นักวิชาการป่าไม้ช านาญการพิเศษ  ท าหน้าที่ ผูอ้ านวยการส่วนสง่เสริมการปลูกป่า 

 มีเรื่องแจง้ให้ที่ประชุมทราบ คือ 

1. การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ระดับจังหวัด ประจ าปี 2562 

กรมป่าไม้ได้ก าหนดให้ท าการคัดเลือกเกษตรกรภายใน 3 จังหวัดคือจังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย และ

จังหวัดก าแพงเพชร เพื่อส่งเข้าประกวดในระดับภาค แล้วรายงานให้กรมป่าไม้ทราบในวันที่  19 

พฤศจิกายน 2561 จึงขอน าเรียนผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้ทั้ง 3 ศูนย์ที่จะท าการจัดส่งและท าการคัดเลือก

เกษตรกรเข้าประกวด กรุณาแจ้งให้ส่วนส่งเสริมฯ ทราบภายในวันที่ 2 พฤศจกิายน 2561 ซึ่งขณะนีอ้ยู่ใน

ขั้นตอนท าหนังสือน าเรียนผูอ้ านวยการส านักฯ เพื่อลงนามแลว้ 

2. หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุดที่ ทส 1608.3/ว19579 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561

เรื่อง การประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการฟื้นฟูป่าต้นน้ าภาคเหนือ  กรมป่าไม้ก าหนดให้มี การ

ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการฟื้นฟูป่าต้นน้ าภาคเหนือ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 และวันที่ 1 

พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ป่าไม้น่าน จังหวัดน่าน โดยในส่วนของส านักจัดการทรัพยากร 

ป่าไม้ที่ 4 (ตาก) มอบหมายให้ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า และหัวหน้าฐานปฏิบัติการฟื้นฟูป่า 

ต้นน้ าในสังกัดเข้าร่วมประชุม 

3. ป่าในเมืองเป็นแนวนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(พลเอกสุรศักดิ์  กาญจนรัตน์) ซึ่งกรมป่าไม้ได้ด าเนินการใหส้ านักฯต่าง ๆ ปฏิบัติตามแนวนโยบาย ส าหรับ

ส านักฯ 4 (ตาก) ได้ด าเนินการแล้วที่เหมืองผาแดง อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ส่วนที่เหลือ คือ สถานี

วนวัฒนวิจัยก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร และสวนป่าห้วยทรวง จังหวัดสุโขทัย จะได้ด าเนินการใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อไป 

มติท่ีประชุม  รับทราบ   

 

/ส่วนโครงการ... 
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ส่วนโครงการพระราชด าริฯ  

นายมณี โชติ  ฉกรรจ์ศิลป์   เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน ท าหน้าที่แทน ผู้อ านวยการส่วนโครงการ

พระราชด าริฯ 

มีเรื่องแจง้ให้ที่ประชุมทราบ คือ 

 - หนังสือส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่  4 (ตาก) ด่วนที่สุด ที่  ทส 1617.7/8987  

ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง  ขอให้รายงานผลการด าเนินงานโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ประจ าปี 

พ.ศ.2561 และจัดท าแผนการด าเนินงานปี 2562 ได้ท าการแจ้งเวียนหัวหน้าโครงการสร้างป่าสร้าง

รายได้ทุกโครงการฯ ใน Application Line ขอให้หัวหน้าโครงการฯ จัดท ารายงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 

เพื่อจะได้รวบรวมส่งกรมป่าไม้ต่อไป 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

 ศูนย์ป่าไม้ตาก 

นายธรรมนูญ  เนื่องพุก  นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ ท าหนา้ที่ ผอ.ศูนยป์่าไม้ตาก 

  มีเรื่องแจง้ให้ที่ประชุมทราบ คือ 

 1. รายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์ป่าไม้ตากประจ าเดือนกันยายน 2561  ดังนี้ 

    1.1.งานธุรการ    

ผล - รับหนังสือ  90 เรื่อง สง่หนังสือ 5 เรื่อง    

 1.2.งานบริการด้านป่าไม ้  

   ผล - ตรวจสอบกิจการอุตสาหกรรมไม้ทกุประเภท  จ านวน 10 ราย   

มติท่ีประชุม  รับทราบ   

  ศูนย์ป่าไม้สุโขทัย  

นายอรัญ  อรุณแจ้ง  เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส  แทนผอ.ศูนย์ป่าไม้สุโขทัย 

มีเรื่องแจง้ให้ที่ประชุมทราบ คือ  

1. รายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์ป่าไม้สุโขทัยประจ าเดือนกันยายน 2561  ดังนี ้

    1.1 งานธุรการ    

ผล - รับหนังสือ  66 เรื่อง สง่หนังสือ 103 เรื่อง    

 1.2 งานบริการด้านป่าไม้  

   ผล - ตรวจสอบกิจการอุตสาหกรรมไม้ทกุประเภท  จ านวน 10 ราย 

        - ตรวจสอบการขออนุญาตท าไม้หวงหา้มที่อยู่ในที่ดนิที่มใิช่ป่า (ไม้สกั) ราย 

นางสมเจต  ทิพย์ชาติ ไม้สัก จ านวน 25 ต้น 

/- ตรวจสอบ...  
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          - ตรวจสอบการขออนุญาตท าไม้หวงหา้มที่ขึ้นอยู่ในทีด่ินที่มใิช่ป่า (ไม้สกั)  

รายวัดบึง (โดยพระอธิการบญุธรรม ฐิตาจาโร เจา้อาวาสวัดบึง) ไม้ยาง จ านวน 2 ต้น  

 1.3 ผลผลิตสวนป่า 

   ผล - ทะเบยีนสวนป่า (สป.3) – ราย เนื้อที่ – ไร ่

   - สป.13 จ านวน – แปลง รวม – ต้น    

  - สป.15 จ านวน – ท่อน รวม - ม.๓  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

 ศูนย์ป่าไม้จังหวัดก าแพงเพชร 

 นายเสน่ห ์ นวลสี  นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ ท าหนา้ที่ ผอ.ศูนย์ป่าไม้ก าแพงเพชร  
 มเีรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ คือ  
 1. รายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์ป่าไม้ก าแพงเพชรประจ าเดือนกันยายน 2561  ดังนี ้

   1.1 งานธุรการ 

ผล-รับ ส่ง เสนอ และลงทะเบียนหนังสือราชการ จ านวน 228 เรื่อง  และ  

ปฏิบัติงานอื่น ๆ หรอืสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 1.2 งานส่งเสริมการปลูกป่า  

    1.๒.๑ กิจกรรมเสริมสรา้งความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า 

 ผล - ส ารวจข้อมูลความตอ้งการไม/้ตลาดไม้  จ านวน – ราย 

 1.๒.๒ โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อพื้นที่ป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกต้น

ยางพาราและพืน้ที่เกษตรกรรม  

 ผล - แจกกล้าไม้ให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน - ราย/,กล้า 

 1.๒.๓ กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาการปลูกต้นไม้เศรษฐกิจ  

 ผล -ส ารวจขอ้มูลไม้เศรษฐกิจในพืน้ที่สวนป่าเอกชน จ านวน - ราย/- ไร ่

    -ส่งเสริมและใหค้ าปรึกษาทางวิชาการแก่ผูท้ าสวนป่า  จ านวน – ราย 

 1.๒.๔ โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 

 ผล - ตรวจสอบรับรองผลการบ ารุงรักษาต้นไม้ปีที่ - จ านวน - ราย 

  1.3 งานจัดการป่าชุมชน  

   ผล - ออกติดตามแบบส ารวจและรวบรวมข้อมูลพืน้ฐานป่าชุมชน 

 1.4 งานป้องกันรักษาป่า 

 ผล - สรุปผลคดีประจ าเดือนกันยายน  พ.ศ. 2561 จ านวน 2 คดี 

/- ร่วมตรวจสอบ… 
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  - ร่วมตรวจสอบไม้สัก ไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง  จ านวน 30 ราย

  - ตรวจสอบการขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ จ านวน – ราย 

  - ตรวจวัดประทับตราไม้เพื่อยกเว้นค่าภาคหลวง และหรือบ ารุงป่า จ านวน 6 ราย

  - ตรวจสอบกิจการอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท จ านวน – ราย 

  - ตรวจสอบการขออนุญาตท าไม้ในเขตทางหลวง จ านวน - ราย  

 1.5 งานจัดการที่ดนิป่าไม้ 

 ผล – ขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน - ราย 

  - ขอความร่วมมือตรวจสอบที่ดิน จ านวน 6 ราย 

 2.6 กิจกรรมอื่นๆ 

 ผล – วันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 15.00 เข้าร่วมประชุมศูนย์ข่าวระดับ 

จังหวัด ณ หอ้งประชุมซุ้มกอ ช้ัน 4  ศาลากลางจังหวัดก าแพงเพชร 

     - วันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

รักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดก าแพงเพชร ครั้งที่ 8/2561 ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ช้ัน 4  ศาลากลาง

จังหวัดก าแพงเพชร 

     - วันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 14.30 น.เข้าร่วมประชุมคณะกรมการ

จังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจ าเดือนกันยายน  2561 ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ช้ัน 4  ศาลากลางจังหวัด

ก าแพงเพชร 

     - วันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. เข้าร่วมประชุมประจ าเดือน

ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ณ โรงแรมตากอันดามัน อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

  หนว่ยงานอื่น ๆ – ไม่ม ี

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องเพื่อขอให้ที่ประชุมพิจารณา 

 ส่วนอ านวยการ – ไม่ม ี

 ส่วนจัดการที่ดนิป่าไม้ – ไม่ม ี

 สว่นจัดการป่าชุมชน – ไม่ม ี

 ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า – ไม่มี 

 ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า –ไม่ม ี

 ส่วนโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ  –ไม่ม ี

 ศูนย์ป่าไม้จังหวัด ทั้ง 3 ศูนย์ –ไม่ม ี    

/หนว่ยงานอื่น ๆ … 
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